
Стварамо заједно!
Новине ђака и наставника Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Враново

Број 9 >>> Мај 2021.



„Навикавајмо младеж на 
добро, јер од тога све 
зависи.“

Доситеј Обрадовић 
(1739 – 1811) 



Прослава Дана школе

Као и сваке године, обележен је Дан 
школе. Због епидемиолошке ситуације, 
приредба је одржана на даљину, па су 
сви заинтересовани могли да је 
погледају преко Фејсбук странице 
школе. Поред тога, организовани су 
квиз знања и спортска такмичења.



Квиз знања
Корачајући Доситејевим просветитељским стопама, наставница историје Весна 
Симић осмислила је квиз знања за ученике виших разреда, уз несебичну помоћ 
наставнице српског језика и књижевности Иване Стојић и педагога Тијане Ђокић. 
Ученици су били подељени у две групе. Групу А су чинили: Анђелија Динић 5/1, 
Анастасија Марковић 6/1, Александар Радуловић 7/1, Димитрије Будимировић 7/2 и 
Јован Новаковић 8/2, а групу Б: Елена Миленковић 5/2, Ђорђе Марковић 5/2, Николија 
Симић 6/1, Сенка Јовановић 6/1 и Давид Станковић 8/1. У првој игри такмичари су 
одговарали на питања о Доситеју, а у другој погађали загонетне личности из 
Доситејевог времена (Карађорђа и Вука). Циљ треће игре био је да се речи 
карактеристичне за Доситејево време и његово дело „преведу“ на савремени српски 
језик. Четврта игра су биле асоцијације чије је коначно решење гласило КРОМПИР. 



Упознавање са правилима квиза

Такмичење у току



Пред картом Доситејевих 
путешествија...

...и будним оком Доситејевим!



Спортска такмичења

Током прославе Дана школе одигран је 
турнир у малом фудбалу за дечаке 
шестог, седмог и осмог разреда. У 
квалификационој утакмици седмаци су 
савладали шестаке са 2:0, па су се са 
осмацима надметали у финалу. Пошто 
је резултат у финалу био 2:2, изводили 
су се пенали, а бољи су у томе били 
осмаци (2:1), па су укупном победом од 
4:3 славили победу на турниру.



Шестаци: Милан Станковић, 
Кристијан Анђелковић, Филип 
Стојковић, Ђорђе Новаковић, 
Лазар Милојковић, Никола Шали, 
Александар Стокић, Стефан 
Јанојлић.

Седмаци: Алекса Ђорђевић, Лука 
Николић, Марко Маринковић, 
Миљан Алексов, Ђорђе Костић, 
Виктор Тодоровић, Илија 
Маринковић, Стефан Динић, 
Димитрије Будимировић, Андрија 
Јовановић.

Осмаци: Димитрије Миленковић, 
Димитрије Станковић, Давид 
Станковић, Илија Костић, Михајло 
Нешић, Стефан Рајковић.



Одбрана... ...и напад!



Стони тенис

Девојчице из виших разреда опробале су се у 
стоном тенису и показале завидну вештину! 
У првом сету Софија Влајковић 8/1 савладала 
је Сару Јовановић 7/1. Пошто је у другом сету 
Јована Ђорђевић 7/1 била боља од Емилије 
Милојковић 8/2, у трећем (финалном) сету 
састале су се Софија и Јована. Иако су обе 
такмичарке добро играле, Јована је била за 
нијансу боља и однела победу на турниру!



Важна је техника... ...али и борба за сваки поен!



Свети Сава – школска слава

И овог 27. јануара прославили смо Светог 
Саву, школску славу, додуше, у другачијем 
облику него иначе, због епидемије вируса 
Ковид-19. Овогодишњи домаћини славе, 
ученици осмог разреда, пренели су колач 
на наредне домаћине – ученике седмог 
разреда. После свечаног ручка, ученици, 
родитељи и наставници имали су 
прилику да погледају снимак свечане 
приредбе на интернету. Михајло Нешић 8/1, Илија Максимовић 

7/1, Нађа Јовановић 7/1



У сусрет Дану заљубљених, ученици 3/1 
су са својом учитељицом Аном Машић 
направили занимљив рам и свима 
пренели поруку љубави, певушећи чувене 
стихове:

„Сви треба да знају
шта другарство значи.
Заједно смо лепши,
заједно смо јачи!“

Дан заљубљених



Такмичење из хемије

Ученици седмог разреда наше школе 
учествовали су на општинском 
такмичењу из хемије и остварили 
одличне резултате. Стефан Динић 
(7/1) освојио је друго место, док је 
Лазар Ђорђевић (7/2) освојио треће 
место. Све похвале за наше вредне 
ученике и наставницу Јелену 
Станковић.



Осми март - Дан жена

Најмлађи школарци су се и 
ове године потрудили да 
направе лепе честитке за 
своје маме. Посебно су се у 
томе истакли ђаци из 
одељења 2/2 и 3/1. За наше 
маме!

Одељење 3/1



Одељење 2/2 Одељење 2/2



Током марта је традиционално у нашој 
школи обележена акција Црвеног крста 
„Крв живот значи“. Ученици су својим 
ликовним радовима који су истакнути у 
холу школе покушали да код својих 
вршњака, али и родитеља и наставника, 
пробуде свест о важности доборовољног 
давања крви.

Акција „Крв живот значи“



Пролећне слике –
пројектна настава

Одељење 2/1 је са својом 
учитељицом Зорком 
Матејић обележило долазак 
пролећа израдом 
разнобојних и распеваних 
„Пролећних слика“!



Пролећно дрво

Одељење 3/1 је са својом 
учитељицом Аном Машић 
показало да се помоћу темпера 
и штапића, уз стрпљење и 
креативност, може насликати 
пролећно дрвеће свих боја и 
нијанси!



Другарство је небо

У оквиру низа радионица 
„Другарство је небо“ одржана је и 
друга по реду под називом „Какво 
је небо друг“ у одељењу 4/2. 
Педагог Тијана Ђокић и ученици 
уживали су у раду и у подршци 
учитељице Јасмине Стојановић.



Победом над вршњацима из Радинца, наши 
мали „футсалери“ пласирали су се у финале 
градског такмичења. На крају, освојили су 
друго место, а предводила их је наставница 
Биљана Живковић. Састав тима: Ђорђе 
Костић, Димитрије Миленковић, Давид 
Станковић, Илија Маринковић, Димитрије 
Будимировић, Михајло Нешић, Илија Костић, 
Стефан Рајковић и Јован Новаковић.

Градско такмичење у футсалу



Ускршње чаролије –
пројектна настава

Одељење 3/1 је уочи Ускрса направило 
пригодне украсе од папира, а затим 
њима украсило своју учионицу и тако 
у радосном духу дочекало празник.



Фарбање
ускршњих јаја

Како би Ускрс дочекали 
спремно, ђаци из одељења 2/1 
су са наставницом Зорком 
Матејић офарбали јаја 
декупаж техником. Делује 
лепо, а богами и укусно!



Музичка култура

Током ове школске године 
ђаци виших разреда били 
су вредни и на основу 
предавања наставнице 
Марије Филиповић 
израдили паное из 
историје музике.

Милица Асенов 5/1 и Александра Милосављевић 5/1



Матеја Кубуровић 5/1 Ања Јанковић 5/2 и Елена 
Миленковић 5/2



Милица Богдановић 7/2

Анђела Јанковић 8/1, Илија Костић 8/1 
и Димитрије Миленковић 8/1



Информатика и рачунарство

Сви ученици виших разреда добили су од 
наставнице Маријане Орозовић упутство за 
израду истраживачког пројекта. Тема је била 
слободна. Један од успешнијих радова је рад 
Анастасије Марковић из одељења 6-1. Она је 
изабрала тему „Животна средина и наше 
окружење“. Овом приликом ћемо приказати 
само део њеног пројекта, али сасвим довољно 
да уживате у маштовитости и 
креативности наших ученика.







Ђачки атељчић

Одељење 1/1, учитељица Лидија Денковић

Одељење 1/1, учитељица Лидија Денковић



Одељење 3/1, учитељица Ана Машић

Одељење 4/1, учитељица Зорица Ђорђевић



Одељење 4/2, учитељица Јасмина Стојановић

Одељење 4/2, учитељица Јасмина Стојановић



Ђачки атеље

Елена Миленковић 5/2

Милош Ђорђевић 5/2



Лара Радојковић 6/1

Теа Пантић 6/1



Емилија Стојановић 7/2

Јована Ђорђевић 7/1



Милица Богдановић 7/2

Нађа Јовановић 7/1



Михајло Нешић 8/1

Теодора Драгомировић 8/2



Основна школа
„Доситеј Обрадовић“
Михајла Аврамовића 1
11329 Враново

Сајт школе: 
http://www.osdositejo.edu.rs
Фејсбук страница:
https://www.facebook.com/
ОШ-Доситеј-Обрадовић-Враново
-721510307977264
Имејл:
osdositejo@open.telekom.rs
osvranovo@yahoo.com

Телефон:
026/732-227
026/732-644

Директор школе:
Виолета Станимировић

МИ СМО СТВАРАЛИ ЗАЈЕДНО!

Главни уредник:
наставник српског језика
Владимир Аранђеловић

У изради помогли: 
Учитељице Зорка Матејић, Лидија Денковић, Јасмина Стојановић и Ана Машић, 
наставнице Марија Филиповић, Маријана Орозовић , Биљана Живковић, Весна Симић 
и Гордана Будимировић и ученици Милица Асенов 5/1, Матеја Кубуровић 5/1, 
Александра Милосављевић 5/1, Милош Ђорђевић 5/2, Ања Јанковић 5/2, Елена 
Миленковић 5/2, Анастасија Марковић 6/1, Теа Пантић 6/1, Лара Радојковић 6/1, Јована 
Ђорђевић 7/1, Нађа Јовановић 7/1, Милица Богдановић 7/2, Емилија Стојановић 7/2, 
Анђела Јанковић 8/1, Илија Костић 8/1, Димитрије Миленковић 8/1, Михајло Нешић 8/1 
и Теодора Драгомировић 8/2.

Избор ликовних радова:
Наставница ликовне културе Гордана Будимировић

Дизајн и обрада текста:
Владимир Аранђеловић
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